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Kære Naboer
Vi kan lige så godt være ærlige og sige, at det har været et hårdt år for os, som bor en i såkaldt hård ghetto.
Som bekendt blev ghettopakken vedtaget med et stort flertal i Folketinget, og vi står
nu overfor en kæmpe opgave med at bevare så meget af vores smukke Gadehavegård,
som overhovedet muligt.
Der skal udarbejdes en udviklingsplan for vores områder, og her er alt, hvad vi kender
til af beboer-demokrati, sat ud af funktion.
Som vi skrev om i vores særudgave af GHG-nyt, er vi i gang med at finde én, som kan
hjælpe os med at få formidlet diverse tiltag ordentlig ud til Jer alle. Det er en meget
kompliceret ”pakke”, som ingen vist helt har 100% styr på, hvad indebærer.
Èn ting kan vi i hvert fald slå fast med syv tommer søm, og det er, at vi i afd.bestyrelsen vil gøre ALT, hvad
der står i vores magt for at gøre det bedste for Gadehavegård – VORES Gadehavegård, VORES HJEM!
På den positive side har der nu været afholdt 3 workshops ifbm vores kommende fysiske helhedsplan.
Her blev der arbejdet med 1) badeværelser, 2) sammenlægninger og 3) infrastruktur.
Den ønskeliste, som vi i grupperne fik sat sammen, kan ses på vores hjemmeside www.gadehavegaard.dk.
I løbet af foråret vil der igen komme 3 workshops, denne gang skal vi lave en ønskeliste til,
hvordan vi kunne tænke os, at vores facader skal se ud. Dette indebærer også vinduer og
døre. Der vil komme en separat information om dette, så hold øje med Jeres postkasser.
Julen står for døren
Og dette medfører, at mange får rigtig meget storskrald. Vi vil derfor
igen opfordre til, at man går ned i genbrugsgården med det, så vores
område er pænt og indbydende.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård

